
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 מספר זהות
 ב"ס

 ש משפחה ש פרטי

 מתארי     )אחרו(מצב משפחתי 

  נכה בת זוג/ב

 ה בזה שאיני/ואני מצהיר, לא 
 ת/עובד 

 
   כ

 ה בזה שאיני/ואני מצהיר, לא 
 ת/עובד 

 
 כ 

 ת כיו/עובד .1

  
  
  
  

 :ש המעביד וכתובתו .2
 ות ירשו את  השני האחרונ5 מי שאינו עובד ועבד ב( 
       )פרטי מעבידו האחרו 

 

   
 לא 
  העבודהתארי הפסקת, כ 

 לא 
 תארי הפסקת העבודה, כ 

 :הא עבדת בשנה האחרונה) למי שאינו עובד( .3

  

  

  

 :סוג העיסוק האחרו. לעובד עצמאי .4

 : החודשי האחרוני12 הכנסה מעבודה ב .5   יש    אי   יש    אי
 ) *צר אישורי שכר( 

 ):צר אישורי(הכנסה מדמי מחלה  .6   יש    אי   יש    אי

2 מתו 1עמוד 
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 בת זוגו/הצהרה על עבודה והכנסות של נכה וב

 :א לא נית להמציא אישורי שכר*  
 

 ציי הסיבה וש המעביד.          א
 
 
 
 

 ח"ש   זוגובת /לב  ח"ש   לנכה  : הכנסות מעבודה לחודש.          ב
 
 

    בחודשי         בחודשי     

  החודשי האחרוני12צר אישורי שכר ב

 ) והשל הפרטיסמ ( החודשי האחרוני 12הכנסות מעבודה ודמי מחלה ב, הצהרה על עבודה .א



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  נכה בת זוג/ב

  
 :פנסיה ותגמולי אחרי

 )לא כולל מביטוח לאומי(פנסיה בישראל  .7   יש    אי   יש    אי

 ל"פנסיה או רנטה מחו .8   יש   אי    יש    אי

 תגמול ממשרד הביטחו .9   יש    אי   יש    אי

  ציי איזה ציי איזה

   

 מלחמה בנאצי/ תגמול מהאוצר לנכי רדיפות  .10   יש    אי   יש    אי

 לומי מחברת ביטוחתש .11   יש    אי   יש    אי

  פיצוי עקב נכות  .12   יש    אי   יש    אי

 ציי הגור המשל,           א יש     
  

 
 

  משות ע /   יש    אי
                           הנכה

   יש    אי
 

 
 

 

   
 מבנה/ דירה / מהשכרת בית  .14   יש    אי   יש    אי

 נכס חקלאי מוחכר/ ממשק  .15   יש    אי   יש    אי

 מעסק שאינו עובד בו .16   יש    אי   יש    אי

 )'טנדר וכו, מונית(מרכב מושכר  .17   יש    אי   יש    אי

 מרכוש אחר .18   יש    אי   יש    אי

   

 :נסה ממקור אחרהכ   יש    אי   יש    אי
   
 רשו מקור ההכנסה וצר אישור .19  

 )ביטוח, פנסיה(תשלומי שטר שולמו  .20  
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 . והריני מאשר אות בחתימת ידי  אני מצהיר בזה כי כל הפרטי שמסרתי לעיל נכוני ומלאי
 .  ידוע לי שמסירת פרטי לא נכוני מהוה עבירה על החוק

 
 :  הערות

 
      תארי

 בת זוג/                        חתימת ב בת זוג /    ש ב  חתימת נכה    

  אחרוני אישורי3צר 

 צר אישורי

 הצהרה וחתימה .ג

 ) והשל הפרטי סמ ( החודשי האחרוני 12הצהרה על הכנסות אחרות ב .ב

 :הכנסה הונית צר אישורי בנק
 תוכנית חיסכו, דיוידנד, הכנסה מריבית .13

 :הכנסה מרכוש

 )הורי שכולי, אלמנות, לנכי(


